
 

Številka:  092-834/2009-28 

Datum:    13. 4. 2011                                                                                                       k 7. točki 

 

 

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

 

ZADEVA: AMANDMAJI K PREDLOGU DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA            

                    RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE  

                    OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

 

K predlogu Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2011, uvrščenemu na dnevni red 5. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, sklicane za dne 18.04.2011, vlagam naslednje amandmaje: 

 

        

1. AMANDMA   

 

Naslovu se za besedo »Predlog« dodata novi besedi, ki se glasita: 

»Spremembe in». 

 

Obrazložitev: 

Amandma predlagam, ker vsebina akta predstavlja tudi spremembe, ki se nanašajo na izvzetje 

določenega števila zemljišč iz prodaje v letu 2011. S popravkom se novi naslov glasi: 

Spremembe in dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2011. 

 

 

2. AMANDMA 

 

V 1. členu se v prvi tabeli: 

 

- črtata vrstici, ki se glasita: 

 
prodaja 2011 k.o. Stožice 1653/4 2391 m² 717.300,00 park 

prodaja 2011 k.o. Stožice 1653/2 1423 m² 426.900,00 park 

 

- v vseh ostalih vrsticah doda nov zadnji stolpec z besedilom, ki se glasi: 

 

»MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.«; 
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- v prvi tabeli na koncu doda nova zadnja vrstica, ki se glasi: 

 
prodaja 2011 k.o. Moste 1602/2 

 

3.940 1.599.640,00 EUR zelenica MOL-u zemljišče ne 

koristi in ga ne 

potrebuje za 
uresničitev ciljev 

občinskega pomena. 

Prodaja je 
ekonomsko 

utemeljena in 

upravičena. 

 

 

Besedilo za prvo tabelo in druga tabela se spremenita tako, da se glasita: 

 

»in na strani 14 spremeni 7. vrstica tako, da se glasi: 

  
prodaja 2011 k.o. Rudnik in  

k.o. Karlovško predmestje 

32/17, 

32/11, 
31/5, 

2326/13 

 

37.810 11.231.600,00 

EUR 

neplodno MOL-u 

zemljišče ne 
koristi in ga 

ne potrebuje 

za uresničitev 
ciljev 

občinskega 

pomena. 
Prodaja je 

ekonomsko 

utemeljena in 
upravičena. 

 

Obrazložitev: 

Amandma vlagam, ker se je dodatno ugotovilo, da Mestna občina Ljubljana zemljišči parc. št. 

1653/2 in 1653/4, obe k. o. Stožice, potrebuje za lastne potrebe, zato jih ne bo prodala. 

Prvo tabelo je bilo potrebno dopolniti z navedbo opombe, zaradi uskladitve z besedilom tabele v 

Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 

2011. 

Dodatno se je ugotovilo, da Mestna občina Ljubljana zemljišča parc. št. 1602/2,  k.o. Moste, ne 

potrebuje za lastne potrebe, zato namerava predmetno zemljišče prodati.  

Druga tabela pa je spremenjena tako, da so navedena zemljišča, ki ostanejo predmet prodaje v 

letu 2011, ostala zemljišča pa se prenesejo v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 

 

 

3. AMANDMA 

 

V 2. členu se besedilo »Ta dopolnitev letnega načrta začne« nadomesti z besedilom »Te 

spremembe in dopolnitve letnega načrta začnejo«.  

 

Obrazložitev: 

Amandma predlagam v zvezi s prvim amandmajem, s katerim se predlaga dopolnitev naslova 

akta.  

 

 

 

 

 

                               Ž U P A N 

                    Zoran JANKOVIĆ 

 


